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Dluhopisům ZEBRA2024

Maximální objem emise l0.000.000 Kč
Dluhopisy v nominální hodnotě 50.000

Kč

Splatné I.4.2024

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A.

ZEBRA GROUP

s.r.o., IČ02864240,se sídlem na adrese Týnská l053l2l, Staré Město, 1i0 00 praha l,
zapsaná v obchodním rejsřiku vedeném Městským soudem v Praze, spis. m. C 240050, (dále jen o,Emitent")
se rozhodla vydat dluhopisy snárvem Dluhopis ZEBRA 2024, ISIN CZ0003531428, v celkové nominální
hodnotě až 10.000.000 Kě, vnominální hodnotě jednoho dluhopisu 50,000 Kě, splatné I.4.2024 (dále jen
,,Dluhopisy") s tím, že Dluhopisy budou vydány v souladu s emisními podmínkami (dále jen ,,Emisní

podmínky"); a

B.

Pan Petr

C.

Ručitel souhlasí s9 zajištěním závazků z Dluhopisů ručitelským prohlášením (dále jen ,,Ručitelské

Řhák,

narozený dne 22.listopadu 1963,trvale bytem Českomoravská l l81/23, Libeň, 190 00 Praha
9, je jednatel a společníkjednoho ze společníkůEmitenta (dále jen,,Ručitel"); a

prohlášení");

Ručitel činínásledující

1.

RučITELsKÉpRorrr,ÁŠnNí

1.1

Podle ustanovení § 2018 a násl. zákona ě. 89l20I2 Sb., občans§ý zákoník, v platném znění (dále jen
,,Občanský zákoník") se Ručitel zavazuje, že uspokojí pohledávky každéhovlastníka dluhopisu (dále jen
,,Mastník dluhopisu") z Dluhopisů za Emitentem na základéjelro doručené písemnéžádosti, pokud Emitent
nesplní Zajištěné závazky (iakje tento pojem definován níže)řádně a včas.

Pro účelytohoto Ruěitelského prohlášeníse "Zajištěnými závazl<y" rozumí (i) peněžitézávazlq Emitenta
vůčiVlastníkůmdluhopisů vyplývajícíz Dluhopisů a zahrnující peněžid závazek zaplatit jmenovitou hodnotu
Dluhopisů a úrokoqý výnos, úrok z prodlení, náhrady škody; a (ii) jakékoli peněžité závazky Emitenta vůči
Vlastníkům dluhopisů vzniklé v důsledku neplatnosti a/nebo zrušeníDluhopisů (včetně jak}chkoli závazků
vzriklých z bezdůvodného obohacení).

1.2

Závazek Ručitele podle tohoto ělánku je splatný třicáty den následující po obdrženípísemnévýzvy
Vlastníka dluhopisu.

1.3

Vlastník dluhopisu je oprávněn vykonat svá práva podle tohoto článku, kdykoli bude Emitent v prodlení se
zaplacením Zajištěných závazki, aniž by předtím musel vyzvat k plnění Emitenta nebo mu poskytnout
jakoukoli dodatečnou lhůtu k plnění,

2.
PODMÍNKY RUČITELSKÉHOPROHLÁŠnNÍ
2.1 Ručitel poskytuje ruěení do doby úplnéhosplnění a uspokojení poh|edávek

q

Vlastníkůdluhopisů

odpovídajícíchZajištěnýmzávazkůmEmitentem.

2.2

Závazky Ručitele lyplývajícíz tohoto Ručitelskéhoprohlášení představují přímé, obecné, nezajištěné,
nepodmíněné a nepodřízené závadq Ručitele, které jsou a budou,co do pořadí svého uspokojení rovnocenné
jak mezi sebou navzájem, tak vůčivšem dalšímsoučasným i budoucím nepodřízeným a nezajišténýmzávazkům
Ručitele s výjimkou závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

'fr

EMIsNí poDtvríxry
Ruěitel tímto potvrzuje,

4.

že je semámen s

Emisními podmínkami azávazky Emitenta z Dluhopisů.

poDŘízENosT suBRocačníno NÁRoKu
Veškerépohledávky Ruěitele za Emitentem vzniklé v důsledku toho, že Ruěitel uspokojil pohledávky Vlastníků
dluhopisů za Emitentem, se uspokojí až po úplném uspokojení všech ostatních pohledávek Vlastníkůdluhopisů
za Emitentem; to se sjednává i pro připad úpadku Emitenta v souladu s § 172 zákona ě. 18212006 Sb., o úpadku
a způsobechjeho řešení (insolvenčni zákon).

5.

PLATBY
Všechny platby Ruěitele podle tohoto Ručitelského prohlášení se provedou stejným způsobem jako platby
učiněnéEmitentem Vlastníkůmdluhopisů podle Emisních podmínek. Všechny platby učiněnéRuěitelem místo
Emitenta na základě tohoto Ruěitelského prohlášeníbudou uěiněny bez jahýchkoli sražek daní či poplatků
jakéhokoli druhu, ledže taková sráůka daní nebo poplatků bude vyžadována právními předpisy. Budou-li
jakékoli takové srážky či poplat§ vyžadovány, nebude Ručitel povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné
dalšíčástkyjako náhradu těchto ěástek.

6.
6.1

PRoHLÁŠBnÍ
Ručitel tímto prohlašuje a zaručuje Vlastníkůmdluhopisů, že závazky z tohoto Ručitelského prohlášení
představují jeho plaíré,účinnéa vymahatelné zÁvazky v souladu s podmínkami obsažeqimi v Emisních
podmínkách.

6,2

6.3

Ručitel prohlašuje a zaruéuje Vlastníkůmdluhopisů, že má všechna nezbytná oprávnění a způsobilost k vydání
tohoto Ručitelského prohlášení.

Ručitel prohlašuje a zaručuje, že obdržel všechny souhlasy (e-li jich třeba), které jsou potřeba k vystavení
tohoto Ručitelskéhoprohlášenía k uspokojení Zajištěných závazků.

zÁvĚnnčxÁ usTANovENí
7.1

7.2

Toto Ručitelsképrohlášení se bude řídit a bude vykládáno v souladu s právem Českérepubliky, zejména
zákonem é,89l20l2 Sb., občans§ým zákoníkem.

Vznikne-li jakýkoli spof v souvislosti s tímto Ručitelshým prohlášením, včetně otázek dkajícíchse jeho
existence, platnosti nebo ukončení,bude takov,ý spor předložen a s konečnou platností řešen místně
příslušným soudem.
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